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คาํสาํคญั:  พฤติกรรม/ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด/สินเช่ือเคหะ 

 ชญาภา บุญมีพิพิธ: พฤติกรรมและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการสินเช่ือเคหะของผูใ้ชบ้ริการธนาคารออมสินเขตบางแค. อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ   

: ผศ.ดร.พิทกัษ ์ ศิริวงศ.์  146 หนา้. 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีจุดประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการสินเช่ือเคหะของลูกคา้

ธนาคารออมสินเขตบางแค 2) ศึกษาปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการสินเช่ือเคหะของผูใ้ช้บริการธนาคารออมสินเขตบางแค 3) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์

ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเคหะ

ธนาคารออมสินเขตบางแค กลุ่มตวัอยา่งคือ ลูกคา้สินเช่ือเคหะธนาคารออมสินเขตบางแค จาํนวน 400 คน 

โดยวิธีการวิจยัเชิงสํารวจ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคือแบบสอบถาม เก็บรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์

ขอ้มูลโดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) อัตราส่วนร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่า t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way 

ANOVA) และทดสอบความสัมพนัธ์ใชก้ารทดสอบสถิติแบบไค-สแควร์ (Chi-Square) 

 ผลการวิจยั สรุปไดว้่า 1) พฤติกรรมการใชบ้ริการสินเช่ือเคหะของลูกคา้ พบว่า ส่วนใหญ่มี

วตัถุประสงคใ์นการขอสินเช่ือเคหะเพ่ือซ้ือท่ีดินและอาคารหรือห้องชุด ใชห้ลกัทรัพยป์ระเภทโฉนด

ท่ีดินพร้อมอาคาร(บา้นเด่ียว/บา้นแฝด) เป็นหลกัประกนัในการกูเ้งิน ใชเ้วลาพิจารณาอนุมตัิ 8-20วนั 

ลูกคา้ไดรั้บอนุมตัวิงเงินกูต้ามท่ีขอกู ้จาํนวนวงเงินกูท่ี้ไดรั้บคือ 1,000,001-2,000,000 บาท  เหตุผลในท่ี

ใชบ้ริการสินเช่ือกบัธนาคารคอื อตัราดอกเบ้ียตํ่า ลูกคา้ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารดว้ยการติดต่อขอใชบ้ริการ

ดว้ยตวัเอง เลือกระยะเวลาผ่อนชาํระเงินกู ้21-25 ปี ใชว้ิธีชาํระหน้ี ณ สาขาท่ียื่นขอกู ้โดยเลือกช่อง

ทางการในการชาํระเงินงวดท่ีเคาน์เตอร์สาขาท่ีเปิดทาํการปกติใกลบ้า้นบ่อยท่ีสุด และลูกคา้ส่วนใหญ่มี

ความสนใจใชบ้ริการธนาคารอยา่งต่อเน่ือง 2)โดยภาพรวมลูกคา้ให้ความสําคญักบัปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดในระดบัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.24 เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า ใหค้วามสําคญัในระดบัมาก

ถึงระดบัมากท่ีสุด ปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ดา้นบุคลากร(4.44) 3) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัพฤติกรรมการใชบ้ริการ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 ขอ้เสนอแนะธนาคารควรสร้างภาพลักษณ์และความน่าเช่ือถือในด้านการบริการของ

พนกังาน เพ่ือใหลู้กคา้เกิดความเช่ือมัน่และสร้างความจงรักภกัดีต่อองคก์ร 

สาขาวิชาการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน     บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร
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 The objectives of this research were 1) to study the customers’ behavior of using 
housing loan services of Government Savings Bank in the Bangkea Region. 2) to study the 
marketing mix factors affecting customers’ decisions in choosing to use the housing loan services of 
Government Savings Bank in the Bangkea Region. 3) to find the relationship between marketing mix 
factors and customers’ behavior in using housing loan services of Government Savings Bank in the 
Bangkea Region. The sample consisted of the 400 customers who had been using the housing loan 
services of Government Savings Bank in the Bangkea Region. The research tool was a 
questionnaire. Statistical analysis of the data included frequency, percentages, mean, standard 
deviation, and T-test values, and the hypotheses were tested by one way ANOVA and correlation 
tests using statistical Chi-Square test with a significance of .05 level.  
 The analysis of the results showed the following: 1) Analysis of customers’ behavior in 
using housing loan services shows that the majority of the respondents aimed to receive a loan 
using their land and houses as collateral, to purchase real estate consisting of land and a dwelling. 
They were to get a loan in accordance with the borrowed amount with loan approvals lasting 8-20 
days, and were recently allowed to have a loan credit in the amount of 1,000,000 - 2,000,000 Baht. 
The most common reason why the customers chose Government Savings Bank is mainly because 
of its low interest rate, and customers received credit service information by themselves (without a 
middle trader). They chose a long term of payment plan of 21-25 years, using a payment method by 
one-self at the branch counter where the loan was applied for. The customers made their installment 
payments at a branch in close proximity to where they live, and most of them intend to use the credit 
services of Government Savings Bank continuously. 2) Overall results were highest level (mean = 
4.24) and the factors which affected decisions in choosing a housing loan include the people (mean 
= 4.44). 3) The marketing mix factors are correlated in the same direction as the customers’ 
behavior, which is statistically significant at 0.05. 
 The research suggests that the bank should improve the corporate image and reliable 
services to increase employees’ confidence and ability to perform their jobs well and create loyalty to 
the enterprise. 
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 งานวิจยัฉบบัน้ีสาํเร็จไดด้ว้ยดีโดยไดรั้บความกรุณาจาก ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พิทกัษ ์ศิริวงศ ์

อาจารยท่ี์ปรึกษา ซ่ึงไดส้ละเวลาเวลาอนัมีค่าในการใหป้รึกษา คาํแนะนาํ การใหค้วามรู้และขอ้แกไ้ข

ต่างๆ ของการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี นอกจากน้ีขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารยป์ระสพชยั พสุนนท์ 

ประธานกรรมการ และผูช่้วยศาสตราจารยน์ภนนท์ หอมสุด กรรมการในการสอบโดยช่วยกรุณา

ตรวจทานและใหข้อ้แนะนาํท่ีถกูตอ้งอนัเป็นประโยชนต่์อการศึกษาเพ่ือใหก้ารคน้ควา้อิสระมีความสมบูรณ์

มากยิง่ข้ึน 

 ผูว้ิจยัขอขอบกราบพระคุณ ธนาคารออมสิน ฝ่ายพฒันาทรัพยากรบุคคล ท่ีไดส้นับสนุน

ทุนการศึกษาและใหโ้อกาสท่ีดีสาํหรับการเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาโท และการทาํงานวิจยัในคร้ังน้ี  

ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณ ผูจ้ดัการสาขาหมู่บา้นเศรษฐกิจ (นายอนุรักษ ์บาํเพญ็) ท่านได้

ใหโ้อกาส และเป็นกาํลงัใจในการศึกษาในระดบัปริญญาโทของผูว้จิยัตลอดมา   รวมทั้ งท่านผูจ้ดัการ

สาขา  ผูช่้วยผูจ้ดัการสาขา ในสังกดัธนาคารออมสินเขตบางแค ทุกๆท่าน ท่ีไดอ้นุญาติให้ทาํการ

สาํรวจขอ้มลูและสละเวลารวบรวมแบบสอบถามจากลกูคา้กลุ่มตวัอยา่งของการวิจยัคร้ังน้ี  

ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัวอนัเป็นท่ีรักยิ ่ง รวมทั้ งพ่ีๆ น้องๆ 

เพ่ือนพนักงานธนาคารออมสินทุกท่าน ท่ีเป็นกาํลงัใจและช่วยเหลือในทุกๆ ด้าน สาํหรับการเข้า

ศึกษาระดบัปริญญาโทและการทาํงานวิจยั จนทาํให้ผูว้ิจยัมีความพยายาม ความมุ่งมัน่ จนประสบ

ความสาํเร็จในวนัน้ี 

ขอขอบคุณ พ่ีปาริชาติ เป็นอย่างยิ ่งท่ีไดส้ละเวลาและเป็นท่ีปรึกษาให้คาํแนะนาํขา้พเจา้

และกลุ่มเพ่ือนๆ Gang@MPPM 5 ทั้ง 9 คน (พ่ีสมศกัด์ิ พ่ีชูชยั พ่ีสจัจา พ่ีธนรัฐ ศศิกาญจน์ รุจยา ฐิติพร 

ปาริชาติ รุ่งทิพย)์ ใหไ้ดป้ระสบความสาํเร็จในการศึกษาไปดว้ยกนัทั้งหมด และขอขอบคุณเพ่ือนๆ ใน

กลุ่มทุกคนท่ีไดเ้ป็นเพ่ือน เป็นกาํลงัใจใหก้นัและกนัจนสาํเร็จการศึกษาในคร้ังน้ี 

 และทา้ยสุดน้ี ขอบคุณเพ่ือน ๆ สาขาวิชาการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน รุ่น MPPM 5 

ท่ีมีโอกาสไดรู้้จกั ไดศึ้กษาเรียนรู้ และทาํกิจกรรมร่วมกนัหลายๆดา้น จากการเขา้มาศึกษาในระดบั

ปริญญาโท  




